
GARAGEVIN kommer nu også til Jylland….

Arkivfotos

Kære Vinimportør,

Foreningen af Danske Vinimportører afholder
i Jylland, nemlig

Garagevin
lørdag den

i laden hos Lone Landmand og Søren Sørøver,
Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder

Garagevin
lørdag den 12. september kl. 11

ved vinmarkerne
Byvej 55, Avedøre,

Du inviteres hermed til at deltage som udstiller

Standlejen i Jylland udgør kr. 1.000,
medlemmer af Foreningen af Danske Vinimportører

Standlejen på Sjælland udgør
for medlemmer af Foreningen af Danske Vinimportører

Nr.

kommer nu også til Jylland….

Foreningen af Danske Vinimportører afholder i år Garagevin både på Sjælland og

Garagevin Jylland
lørdag den 22. august kl. 11-16
hos Lone Landmand og Søren Sørøver,

Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder

Garagevin Sjælland
lørdag den 12. september kl. 11-16

ved vinmarkerne hos Dansk Vincenter,
Byvej 55, Avedøre, 2650 Hvidovre

med til at deltage som udstiller.

Standlejen i Jylland udgør kr. 1.000,- plus moms, dog kun kr. 500,-
medlemmer af Foreningen af Danske Vinimportører.

udgør kr. 1.500,- plus moms, dog kun kr. 1.0
for medlemmer af Foreningen af Danske Vinimportører.

Nr. 03-2015

kommer nu også til Jylland….

både på Sjælland og

hos Lone Landmand og Søren Sørøver,
Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder

hos Dansk Vincenter,

- plus moms for

1.000,- plus moms



Antallet af stande er i begge tilfælde beg
princippet.

Til orientering kan oplyses at et årskontingent i Foreningen a
kun koster kr. 500,00 pr. år. Der
foreningen, hvis du da ikke allerede

Garagevin henvender sig til et publikum, der værdsætter udvalgte vine fra mindre
vinproducenter repræsenteret ved små og mellemstore
andrager kr. 200,00 pr. person
des pressemeddelse til dags-

Der vil løbende komme mere info på
www.lonelandmand.dk og www.garagevin.com

Yderligere information og medlemskab af foreningen
til Svend Leth-Møller på telefon

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Foreningen af Danske Vinimportører
i samarbejde med Lone Landmand og Søren Sørøver samt

i begge tilfælde begrænset og fordeles efter før

Til orientering kan oplyses at et årskontingent i Foreningen af Danske Vinimportør
. Der er således god grund til at blive medlem af

gen, hvis du da ikke allerede er det.

Garagevin henvender sig til et publikum, der værdsætter udvalgte vine fra mindre
vinproducenter repræsenteret ved små og mellemstore vinimportører. Billetprisen

drager kr. 200,00 pr. person. Der annonceres i udvalgte media, ligesom der udse
- og fagpressen.

mere info på hjemmesiderne www.forvin.dk
www.garagevin.com.

og medlemskab af foreningen kan fås ved henvendels
telefon 2033 1225 eller e-mail: nyheder@forvin.dk

Foreningen af Danske Vinimportører
Lone Landmand og Søren Sørøver samt Dansk Vincenter

deles efter først-til-mølle

Danske Vinimportører
god grund til at blive medlem af

Garagevin henvender sig til et publikum, der værdsætter udvalgte vine fra mindre
vinimportører. Billetprisen

, ligesom der udsen-

www.forvin.dk,

kan fås ved henvendelse
@forvin.dk

Dansk Vincenter



PRAKTISK INFORMATION

Tid: Garagevin Jylland:
Lørdag den
Garagevin Sjælland:
Lørdag den 12

Sted: Garagevin Jylland:
Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder
Garagevin Sjælland:
Dansk Vincenter

Foreløbigt program i begge tilfælde

09:0
11:00
16:00

Markedsføring: Garagevin 201
pressemeddelelser
fagpressen
som Vinavisen, Alt Om Vin m.fl.

Web information: Der vil løbende komme information
udstillerliste og vine til smagning
www.lonelandmand.dk

Katalog: Katalog med information om udstillere og deres vine
udleveres
et smag
følger

Salg på Garagevin: Det er tilladt at sælge sine produkter fra standen

Billetter: Hver udstiller kan
yderlige 5
Foreningen af

Stand: Hver stand udstyres med bord på ca. 1,6 x 0,8 m
På G
skilt og sti

På Garagevin Sjælland
pavil
udestand

PRAKTISK INFORMATION

Garagevin Jylland:
Lørdag den 22. august 2015 kl. 11-16
Garagevin Sjælland:
Lørdag den 12. september 2015 kl. 11-16

Garagevin Jylland:
Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder
Garagevin Sjælland:
Dansk Vincenter, Byvej 55, Avedøre, 2650 Hvidovre

i begge tilfælde:

00 Opstilling af stande kan påbegynde
11:00 Garagevin åbnes for publikum
16:00 Garagevin slutter

Garagevin 2015 markedsføres bredt med annoncer og
pressemeddelelser i udvalgte medier inden for dags
fagpressen, herunder også i diverse aktivitetskalendere
som Vinavisen, Alt Om Vin m.fl.

Der vil løbende komme information om Garagevin 201
udstillerliste og vine til smagning på www.forvin.dk
www.lonelandmand.dk og www.garagevin.com

Katalog med information om udstillere og deres vine
leveres i begge tilfælde ved indgangen sammen med

et smageglas. Deadline for indsendelse af tekst til
følger

Det er tilladt at sælge sine produkter fra standen

Hver udstiller kan får 5 billetter gratis og kan
yderlige 5 til specialpris. Henvendelse til formanden for

eningen af Danske Vinimportører

Hver stand udstyres med bord på ca. 1,6 x 0,8 m
Garagevin Jylland tager udstiller selv et bord og et

skilt og stiller det op på det anviste stand areal

Garagevin Sjælland udleveres en hvid 3 x 3 m
llon, som udstiller selv sætter op på den anviste
stand hvor bord er opstillet.

16

Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder

, Byvej 55, Avedøre, 2650 Hvidovre

begyndes

med annoncer og
i udvalgte medier inden for dags- og

, herunder også i diverse aktivitetskalendere

om Garagevin 2015,
www.forvin.dk,

www.garagevin.com

Katalog med information om udstillere og deres vine
ved indgangen sammen med

Deadline for indsendelse af tekst til katalog

Det er tilladt at sælge sine produkter fra standen

får 5 billetter gratis og kan rekvirere
til specialpris. Henvendelse til formanden for

Hver stand udstyres med bord på ca. 1,6 x 0,8 m.
tager udstiller selv et bord og et

ler det op på det anviste stand areal i laden.

hvid 3 x 3 m
på den anviste



Brød, vand, is: Der stilles brød, vand og is til rådighed under udstillingen

Frokost: Hver
sandwich eller tilsvarende og

Priser: Standlejen
moms
Foreningen af

Standlejen
plus moms
medle

Betaling: Tilmeldte udstillere faktureres efter tilmelding

Tilmelding: Send et mail eller ring
telefon 2033 1225,

stilles brød, vand og is til rådighed under udstillingen

Hver stand får en i begge tilfælde en lækker frokos
sandwich eller tilsvarende og en mineralvand.

Standlejen på Garagevin Jylland udgør
moms, dog kun kr. 500,- plus moms for medlemmer af
Foreningen af Danske Vinimportører.

Standlejen på Garagevin Sjælland udgør
plus moms, dog kun kr. 1.000,- plus moms for
medlemmer af Foreningen af Danske Vinimportører

Tilmeldte udstillere faktureres efter tilmelding

end et mail eller ring til formanden Svend Leth
telefon 2033 1225, info@forvin.dk

stilles brød, vand og is til rådighed under udstillingen

en i begge tilfælde en lækker frokost-
en mineralvand.

udgør kr. 1.000,- plus
plus moms for medlemmer af

udgør kr. 1.500,-
plus moms for

mer af Foreningen af Danske Vinimportører.

Tilmeldte udstillere faktureres efter tilmelding

den Svend Leth-Møller,


